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يرانية جتاه  دول اخلليج العريب بعد   3442حمددات الس ياسة اخلارجية الإ

لكية العلوم ؛ ادلفاع س ياسات  اسرتاتيجيةدراسات ؛ ابحث دكتوراه يف العلوم الس ياس ية؛ الواليد أ بو حنيفة

 2الس ياس ية و العالقات ادلولية جامعة اجلزائر 

 live.com—sneider@25الربيد الالكرتوين: 

 امللخص: 

قلميية، يف م اسرتاتيجيةتمتتع دول اخلليج العريب بأ مهية جيو  يران. جعلهتا حمل أ طامع قوى دولية وأ خرى اإ قدمهتا اإ

يرانية جتاه  ت تايان ادددات املتح ة يف توجيا الس ياسة اخلارجية الإ وعىل هذا ال ساا  دد  هذه ادلراساة اإ

مينيات، ومقومات، وارصاا القوا املادية، براز العوامال ادلاخلياة من اإ القميية و  دول اخلليج العريب، من خالل اإ

يراين يفلتأ  ف يف دول اخلليج، هبد يران. وحماوةل تفسااااف ةيفية توايفنا من قبل  ااااانع القرار الإ   اليت تمتتع هبا اإ

قلميو ووماااع موماااع قدم لنا يف املرص قة. وهذا ما يرصدر   ن  يران مل اسااارتاتيجيةاكتسااااو دور اإ د وتوسااا يع اإ

قر سااقو  ن ام  اانفوذها يف اجلوار اجلغرايف، خا ااة بعد الغزو ال م دام رييك يفلعراق، وتصاادع اجل ة الساانية اإ

 حسني. 

يرانية: الس ياسة اخلارجية اللكامت املفتاحية قلميية.  . النميرصةيفلعراقال مرييك  الغزو-الرصفوذ-العريب اخلليج-الإ  الإ

Summary: 

The Gulf States enjoy the importance of a strategic geo that has replaced them with the 

ambitions of international and regional powers, foremost of which is Iran. On this basis, the 

study aims at clarifying the determinants of orienting Iran's foreign policy toward the Gulf 

states, by highlighting the internal factors of Iran's capabilities, elements, and material 

strengths. And try to explain how it is used by the Iranian decision maker to influence the 

Gulf States, with the aim of gaining a regional role and place a foot in the region. This is part 

of Iran's strategy to extend and expand its influence in the geographical neighborhood, 

especially after the US invasion of Iraq, and the Sunni rift broke after the fall of Saddam 

Hussein's regime. 

Keywords: Iranian Foreign Policy - Arab Gulf - Influence - US Invasion of Iraq. Regional 

Dominance 

 مقدمة:

 الباطرصية اليت حتوز علهيا و الرثوات اجلغرايف املمتزي اماا رااب قوقعناتعترب من قة اخلليج العريب من أ كرث املرصاطق 

نتالا المااااخف من الرصف  و  ت اإ  اوامل جعلت من املرص قة  جمال لتجاذو و الترصافس بني الغاز لكناابلإمااااافة اإ
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قلميية حيثالعادياد من القوى العااملية و  يران كدوةل لنا مرشاااااوع و أ هدا  يف املرص قة ،ان القا من  الإ تربز اإ

يران اإت رمس  وأ يديولوجيهتاموقعنا  اه من قة اخلليج اجت اساااارتاتيجيةو طموهحا يف قيادا املرص قة ،حيث معدت اإ

قلميية و ادلولية  مايه أ مه  سة تدور حول:رئي ،لندا فالإشيلية المتاشا يا و مع يات بيهتهتا ادلاخلية و املتغفات الإ

رساء  يرانية يف من قة اخلليج؟ لسرتاتيجيةادددات اليت تتحمك يف اإ  الإ

 ال س ئةل الفراية:

يراين مبرص قة اخلليج؟  مايه أ س باو الاهامتم الإ

يران؟   مايه املؤسسات الرئيسة يف معلية  رصع القرار يف اإ

يرانية يف من قة اخلليج؟  مايه ال هدا  الإ

ي اخلارجية تعترب تولات السااا ياسااة :ادلراسااةفرمااية  يرانية جتاه دول اخلليج العريب انعيساااا لر ية اإ ران الإ

قلميو الاسرتاتيجية  دلورها الإ

 خ ة ادلراسة: 

 .ملرص قة اخلليج العريب الاسرتاتيجيةال مهية  ادور ال ول:

يرانية الاسرتاتيجية رصع  واملؤقرا يفالقوى املشلكة  ادور الثاين:  .الإ

يران جتاه دول  اسرتاتيجيةادور الثالث: متغفات   3442 ال مرييك يفلعراق بعد الغزو اخلليج العريباإ

 ملرص قة اخلليج العريب الاسرتاتيجيةال مهية  ادور ال ول:

. والغرو الرشااق وبرزت مكركز جتري فعال يرب  بني اساارتاتيجيةمتتعت من قة اخلليج العريب منذ القدمي بأ مهية 

 ردا.وجدت يف الس ي را علهيا أ مهية ةبفا لمامن مصاحلنا وجتا والشعوو اليتالعديد من ال قوام  فاس تق بت

 الاسرتاتيجيةاملوقع اجلغرايف يفلخليج العريب وأ مهيتا -أ ول

تاااو وأ ساااااامء بع  الك  امس خليج العراق،فااار  من القرن الرابع النجري عىل هااذه املرص قااة أ طلق جغرافيو 

ايه جزء من حبر العرو اذلي أ طلق عليا ال محر.اليوانن و   1الرومان البحر الاريرتي ال محر معتربين اإ

يران رشقا،فاخلليج العريب حبر داخيل  والعراق شااامل  راب،وشاا با اجلزيرا العربية   يقع من الرصاحية اجلغرافية بني اإ

تد من ش  العرو ل خ  الاس تواء م امدرجة شا 24درجة و 30كام يقع بني خ و ارض  وخليج اامن جنواب،

لكف  04أ ما اتساعا فيرتاوح بني  ،لكف  0244 فتق ع مساافة تقارو يف الشاامل ح  رأ   مسا رصدم يف اجلرصوو،

ت  لكف يف أ وسااع نق ة فيا، 384و  يف أ ماايق نق ة ارصد هرمز، م قرو جزيرا  044أ ما أ معق نق ة فيا تصاال اإ

                                                           
  6(،"مادا اخلليج العريب"،ص .3442،محمود شاةر)اامن:دار أ سامة يفلنرش و التوزيع،موسوعة اترخي اخلليج العريب1 
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توزع فهيا بع  الواحات واملياه اجلوفية ،جعلنا  أ رايض حصراوية ، ومع منا وحتيك اليابساااااة ابخلليج، هرمز،

نتا  بع  ادا يل الزرااية.  1 احلة اإ

قليل  أ كربوهو هبذا  ،ةيلومرت مكعب 8044مياهنا  مربع وجحفأ لف ةيلومرت  322تبلغ مسااااااحة اخلليج العريب 

من خليج ساااااانت لوروس وحوا   لحب جحف حبر البل يق واقل من نصاااااف مسااااااحة ن من حبري القزوين 

 3.2لكف 00.444 ال وس و  3لكف 028.044

يران بأ طول ساااواحل عىل شااااطل اخلليج العريب م ل ال خرى امل ةل قارنة ابدلو تمتتع اململكة العربية الساااعودية واإ

ذا تركرصااا العراق لقةل  ،عليااا والبحرين ل هنااا جزيرا تقع يف مياااه اخلليج العريب ابلقرو من  طول ساااااواح ،فاااإ

نرصاالساااواحل  ويمتزي اخلليج  3جند ق ر ودوةل الإمارات العربية مث سااال رصة اامن مدخل اخلليج العريب. العربية فاإ

جزيرا ترجع  030ددها عكام يمتزي بكرثا اجلزر اليت يتجاوز  ،ن را خللوه من العقبات املالحية مكمر ماا  ابلندوء

ت داخل اخلليج الأ مهيهتا لكوهنا تساا ت يع التحمك يف عيع املمرات البحرية من ادي ت  ،عريب  النرصدي اإ مااافة اإ اإ

ذأ مه معرب ما   العامل، ويعدممااااايق هرمز اذلي يعد بوابة اخلليج الوحيدا  و   هل أ كرث من يعرب من خال عاملو اإ

 4مائة سفيرصة.

ت فرض  دد  دوةل نمما جع  حم  أ ن ار  ،و أ قره الكبف يف ت وره التارخيووقع الاسرتاتيجوقد اكن لنذا امل اإ

 ادلول الاس تعامرية قدما وحديثا. فأ  بح اخلليج يف مقدمة اهامتمات  ؛س ي ردا علهيا

ت تزايد أ مهية الرشاق ال وسا  يف الساا ياسة ادل أ حدوغف ذكل اكن اخلليج العريب   ولية،ال سا باو اليت أ دت اإ

كام  وقناا السااووس، متر يف اخلليج العريب أ ساا يا اليتالرشااق يف يع ال رق اليت ترب  بني أ ورواب و كونا ممرا جل ل

 ومومعا ل كرب مس تودعات الرصف  المخمة. انصنار ملتقى لعدد من اخل و  اجلوية،

 الرثوا الرصف ية يف من قة اخلليج العريب-اثنيا

يف اململكة  0243حيث بدا تدفق البرتول من ال ابر س رصة  بعد انور البرتول، بدأ ت أ مهية من قة اخلليج تزتايد

يران ومل تنتا احلرو العاملية ال وت ح  اكنت اغلب دول املرص قة قد انر فهيا  يف 0248والعربية الساااااعودية  اإ

ائال ه لعبور ال سااطيل أ و معربا يفلجيو  سساب بل أ  ابحت مصدرا جمرد جساومل تصابح املرص قة  البرتول.

 يف العامل. ال اقويةمصادر الرثوا البرتولية و  من

                                                           
-44ص.-الانتشار العرو(،ص مؤسسة )بفوت:0220-0200اترخييةالتيار الإساليم يف اخلليج العريب دراسة  ال ا ، الرزاق،  احلهامش ابد 1

48  
  .6،ص.،مرجع سابقشاةر2
يرانية وأ قرها يف دول اخلليج العريب-العالقات السعودية ابد احلكمي عامر ال حاوي،3   .00(ص.0،3440العبيين،  )الرايض:مكتبةالإ
يراين عىل ال من اخلليجواصام انيل اجملا 4   .03-00ص.-(،ص0،3403)اامن:دار ومكتبة احلامد يفلنرش و التوزيع، ،تأ  ف التسلح الإ
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نتا  واحتياطو يفلبرتول والغاز ال بيعو، نتا  ف وتاأ   أ مهية املرص قة من الرصاحية الرصف ية يف ةوهنا من قة اإ  املرص قةاإ

ت  00بني يرتاوح ما  من قمية الاسااا هتالل اليويم دلول  %04مشااالكة بذكل بسااا بة مليون برميل يوميا؛  04اإ

 من احتياطو العامل، %60مليار برميل ويه تعادل  604ويبلغ الاحتياطو من البرتول يف من قة اخلليج  لعامل.ا

يبلغ جحف و  من غاز العامل. %20.2ترليون مرت مكعب وهو ما يعادل  46كام يبلغ الاحتيااطو من الغااز ال بيعو 

يران مل  044العراق و  مليار برميل، 364الاحتياطو السااعودي ما يعادل  ويه ادلول  مليار، 23.2يار برميل واإ

نتاجا، نتا  الساااااعودية ما يزيد ان  الثالث ال كرث اإ يران  8فو ااااال اإ ماليني برميل  2.2مليون برميل يوميا واإ

ت برتول من قاة اخلليج أ مهياة بسااااااب ااامتد أ ورواب و  يومياا.  عليا، حداوالياابن والولايت املتتزداد احلااجاة اإ

ن ال مهية الرصف ية يفلخليج العريب ل تنبع ف. در ال اقةاول املساا توردا ياية مصااادلهذه وذلكل تسااعى  ق  من اإ

نتا  وخضامة  مناخضامة جحف الإ لعريب اأ يماااا من ةوعة أ خرى من اخلصاااائص اليت متزي نف  اخلليج  احتياطاتا واإ

نتاجا( قربا ،اس تخراجاسنوةل )   .1 من السواحل وتدين لكفة اإ

 العريب اخلليج والتجارية دلولال مهية الاقتصادية -اثلثا

 ملعيشاااة فهيا،واختال  ساا بل ا ،قبل انور الرصف  يف من قة اخلليج العريب ترصوع مصااادر املرص قة الاقتصااادية

ت جانب تربية املاش ية اكنت  ،السفنو ارصاعة  و ايد ال ساامل، والتجارا، والزراعة، ايفلؤلؤ،فالغوص حبثا ان  اإ

 ال بش ة الاقتصادية التقليدية السائدا فهيا.متثل 

أ لف خشص  44عدد اذلين يعمتدون عىل هذا النشااااا  من أ برصاء اخلليج و  والزراعة وقدروهمرصة  اااايد ايفلؤلؤ 

ااااين، النرصد و واكنات جتاارتاا راباة بني املادن واملواي اخلليجية مع ادلول اجملاورا بني اخلليج  م لع القرن العرشا

يران مشا  العمود الفقري لالقتصااد أ و ال اقة. ورشق فريقيا واإ رتبة الثانية أ ما همرصة  ايد ال سامل فتا  يف امل اإ

وبلغ عدد مراةب  اخلليج،نوع من ال ساامل تعي  يف مياه  044بعد الغوص من حيث أ مهيهتا الاقتصاادية فنرصال 

 .مرةبا 304 يد ال سامل العامةل يف مياه اخلليج أ نذال حبوا  

لقد ارتب  التارخي الاقتصاادي ملرص قة اخلليج العريب يف الع ا احلديث ابكتشا  الرصف  واستهره وخلق قاعدا 

ت حياا التجارا و الاساااا تفاد و التصاااادير ، و  اقتصااااادية جديدا، وحول حياا الغوص و الزراعة و الراو اإ

ت ارتفاع دخل الفرد بشااا   الواكلت ،و  وجتارا العقارات و الاساااتهرات املالية ، املقاولت العامة، وأ دى اإ

وأ خذت جهرا ال يدي العاةل العربية و ال جنبية تتدفق بكرثا  من ادلخل القويم، %24ةبف وات أ ن وش   وه 

ت املرص قة، وازداد الااامتد اديل عىل اساا تفاد املواد الغذائية و الاساا هتالةية من ال سااواق اخلارجية بصااورا  اإ

وباذكل يعمتد ادلخل القويم لنذه ال ق ار عىل نوع من الريع اخلار  اذلي توافرت  هل ال رو   شااااا باا اكمةل،

دارا جعةل الصرصاعة  السوق اخلارجية، املرصاس بة وحاجة لغربية اوال لب الكبف من ادلول الرأ ساملية عىل الرصف  يف اإ

ت مزيانية ادلوةل بش  مبارش. فتؤول  عيع العوائد املالية اإ

                                                           
  30-33ص .-)دون مين ودور النرش(،ص ال اع عىل من قة اخلليج،امحد ابد القادر الشاد 1
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يرانية الاسرتاتيجيةاملؤقرا يف  رصع القوى املشلكة و  الثاين:ادور   الإ

ن دراساة  ارصع  يران معلية معقدا يفلغاية، الاسرتاتيجيةاإ يراين ترةيبة فرتةيبة الرص ام الس يايس و رصع القرار يف اإ  الإ

يرانية وي نر  معقادا ودقيقاة جدا، لمتزي عىل اهذا ويرصدر أ ن تتقارو حاةل أ ي ن ام سااااا يايس عاملو مع احلاةل الإ

ذ تمتزي معلية تشااكيل و اارصاعة  اخل او الساا يايس اكفة،مساا توى املؤسااسااات والساا ياسااات و   رتاتيجيةالاساااإ

يرانية بتعدد وتداخل املراكز   .والنيئاتالإ

 :املؤسسات الس ياس ية أ ول:

لإمام االو  الفقياا أ و املرشاااااد ال عىل لف اان مرتادفاان مرتب اان ابلرص رية ادلينية اليت أ   هبا : الو  الفقياا-0

اذلي بشاااا ارصد الشااا يعة  وقد شااالكت الرص رية ت ورا ةبفا يف ن ام الرجلية ادلينية، ،امخليين ويه ولية الفقيا

ميل  ن عاد حسااااب الشاااا يعة ساااا  ت ر اذلي اإ يفلفقناء ان املندي املرص وتقوم الرص رية عىل الرصيابة العامة  االإمامية،

فتاء  ال رض عادل بعادما ملئت جورا.  ،موالإحيوموجب ولية الفقيا  اااااارت املرجعية ادلينية مصااااادر الإ

ت شاالكنا املعاا املمتثل يف املرشااد ال عىل يفلثورا  هيمين  ة اذليالإسااالميت ورت من هممة الإرشاااد الروإ اإ

يرانية لكنا، ية القائد ل ادلس تور يفوض املرشد ال عىل الام الع مبسؤوو  بسل اتا اجلة عىل مؤسسات ادلوةل الإ

عالن احلرو وتعيني وازل أ مه املساا ئولني يف مؤسااسااات ادلوةل  ،العام يفلقوات املساالحة حيث . 1وساال اداواإ

تكون ولية  يف زمن  ياو الإمام املندي،  انا:نصااات املادا اخلامساااة من ادلسااا تور املتعلقة بولية الفقيا عىل

يران الإسااالمية بيد الفقيا العادل. مامة ال مة يف عنورية اإ  ،ن الإمام امخليينورمغ هذه الصااالحيات فاإ  2ال مر واإ

ممثل اغل ف برتبة  3444أ كرث من  ويفلمرشااد ال عىلبل فرض هميرصتا عىل جملس الشااورى وعىل رئاسااة اجلنورية 

يران وخارلا ويف  3م*جحة الإسااال يرصترشااون يف ن الوزارات ومؤسااسااات ادلوةل ويف املراكز الثقافية داخل اإ

يران الهين  ااينحماف ات اإ من ادلسااا تور فان  000يتوت الو  الفقيا منصااابا مدى احلياا ووفقا يفلامدا  .والعرشا

وفرها يف الرشاااااو  الواجب ت أ حدقد ف القانونية، أ وجملس اخلرباء مكنا ازل القائد حال جعزه ان أ داء واائفا 

 ادلوةل. مؤسسات مد الرصق  حق ال خف هذا ومرصحا ،ادلس تور يف علهيا واملرصصوصخشصا 

يايس حيتل الرئيس املرتبة الثانية بعد منصااب املرشااد يف الرص ام الساا  : الساال ة الترصفيذية )رئيس اجلنورية(-3

يراين حيث جاء يف املادا  يرانية  من 002الإ  ة "يعترب رئيس اجلنورية اعيل سل الإسالمية:دس تور اجلنورية الإ

ينتخب  يذية ".انا يرأ   الساال ة الترصف  ادلساا تور كاماملسا ئول ان ترصفيذ  القيادا، وهورمسية يف البالد بعد مقام 

 4الرئيس من قبل الشعب ملدا أ ربع س رصوات قابةل يفلتجديد مرا واحدا فق .

                                                           
يرانية يف اخلليج العريبجنالء ميوي واخرون،1   .06 -00،ص ص(3440،0ال حباث، ، )بفوت:مركز  رصاعة الفكر يفدلراسات والإسرتاتيجية الإ

  .04(،ص.0220،0)القاهرا:زهدى يفل باعة ، ولية الفقيا بني الرص رية و الت بيق،محمد السعيد ابد املؤمن2 

  * العالية.جحة الإسالم هو لقب يف احلوزا العلمية الش يعية يع ى ملن بدا يف حمور درو  الس وح 3 
يرانية  رصعنيفني ابد املرصعف مسعد، 4 يران و العالقات العربية الإ   88(،ص .3440،  )لبرصان:مركز دراسات الوحدا العربيةالقرار يف اإ
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 الو  الفقيا ورئيس اجلنوريةجدول يوحض  الحيات 

  الو  الفقيا رئيس اجلنورية

 مدا احلمك مدى احلياا س رصوات 0

 لة الانتخاو جملس اخلرباء انتخاو شعيب عام

 طبيعة الصالحيات م لقة وفوق عيع السل ات  ترصفيذية ومقيدا

 

يران يف  ابد ايفل يف وهيب، املصدر:  .30-0ص.-(، ص3400)يونيو 33.، ع04س ور، عداةل، ماإ

 من مؤسس تني هام: الترشيعية: تتكونالسل ة -2

يرانيون بعد  ورا عام : الإساااليم: الربملانجملس الشااورى -0 تساامية لربملاهنف ابمس جملس  0242اختذ القادا الإ

الشااورى بديال لصاافة)الوطين( اليت ارتب ت بعند الشاااه وقد جاء هذا املقرتح من قبل رفساا رصجاين وعليا  رى 

من ادلساااا تور أ ن الساااال ة الترشاااايعية متار  من خالل جملس الربملان اذلي يتكون من  40انا مبوجب املادا 

من ادلسا تور حيق جمللس الشاورى الإسااليم أ ن وسن  40ومبوجب املادا  الرصواو املرصتخبني من قبل الشاعب،

من ادلساا تور حيق جمللس الشااورى  46وتبعا يفلامدا  القوانني يف القمااااي اكفة  ن احلدود املقررا يف ادلساا تور،

دخال  :واليت ترصص 48ومبوجب املادا  ،التدقيق و التحقيق يف شاااااؤون بالدهالإساااااليم أ ن يتوت  أ ن حي ر اإ

ات بصورا متقابةل وبرش  أ ن تمت التغيف  تغيف يف اخل و  احلدودية ساوى التغيفات اجلزئية مع مراعاا املصاحل،

البالد وان يصااادق علهيا أ ربعة أ خام  عدد الرصواو يف جملس الشااورى  وأ ن ل ترضاا ابساا تقالل ووحدا أ رايض

 .1الإساليم

يران يه ايعية يف اإ القرارات  اختاذوالقوانني و ال حيم  رشح وتفسااف أ ن املنمة امللقاا عىل عاتق املؤسااسااة الترشا

تلف مع بقيااة واليت تتبااين وخت شاااااؤون البالد  والتحقيق يفالتاادقيق  الالزماة لإدخاالنااا اإت حزي الواقع العميل،

لال ن مة الساا ياساا ية  انا مع جموء رفساا رصجاين ومن خالل ترأ سااا يفلمجلس جعل منا أ كرث قوا وتأ  فا  املعااا اإ

يرانية  .2يف احلياا الس ياس ية الإ

يرا دس تورية يفيعد جملس  ايانة ادلس تور أ مسى مؤسسة : جملس  ايانة ادلسا تور-3 لرص ف  هل  ول وجود ،ناإ

و يرص ر يف  ااالحية  علهيا واملصااادقة اذلي يوافق عىل نتاجئ انتخاابت رئاسااة اجلنورية  العامل، فنوف يف دسااات

يعني ووساتبعد من يراه غف مسا تو  لرشاو  الرتش يح و  ،الانتخاابت الرئاسا ية والسا ياسا ية املرحشني خلوض

                                                           
يرانية امحد نوري الرصعميو، 1    000ص.-(،ص3403)اامن:دار اجلرصان يفلنرش و التوزيع، 3400-0242الس ياسة اخلارجية الإ
  .002ا003،ص ص.املرجع نفسا 2
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رارات جملس املوافقة عىل ق يفلمجلس احلق يفو  أ امااء جملس  ايانة ادلس تور من قبل مرشد اجلنورية مبارشا.

ايعة الإسااالمية وفقا يفلامدا  أ وردها اسااتناداالشااورى  ت مدى ابساااجاهما مع أ حيم الرشا . 1من ادلسااا تور 20اإ

ن يمت اختيار سا تة ممف بش  مبارش م قانونيني، حيثاماوا ومه ابارا ان فقناء  03يتكون هذا اجمللس من 

طر  الو  الفقيا فامي الرصصااف ال خر يصااادق علهيف جملس الشااورى الإساااليم بعد ترشاا يحنف من قبل رئيس 

أ ن يعيد نصااف أ امااائا ادلورا ال وت من    ساا رصوات عىلالسال ة القمااائية وتدوم مدا دورا اجمللس ساات 

 2يقة القرعة. الث س رصوات من تشكي  وب ر  اجلانبني، بعد

يراين عىل اساا تقالليهتا يف  الساال ة القمااائية:-0 ت  006مادا  08نص ادلساا تور الإ الساال ة تعمل هذه  040اإ

يراين و اجملمتع فنيو مسااااا ئوةل عىل ت بيعىل حاميااة حقوق ال فراد و  لإرشا  عىل ترصفيااذ اق العااداةل يف اجملمتع الإ

سااا رصوات ويقوم  0اختياره من طر  املرشاااد ال عىل ملدا وتكون من رئيس النيئة القماااائية اذلي يمت  القوانني.

يرانية مع  عداد مسودات القوانني املرصاس بة يفلجمنورية الإ بشااء النيلكة الإدارية يفلمامرساة القماائية اإ مبجموعة همام اإ

قالهتف هنا تمااف أ يمااا وزير العدل اذلي يمت تعيين .توايف القماااا واإ ت رئيس النيئة القمااائية فاإ ن ا مابلإمااافة اإ

   .قبل رئيس اجلنورية

  الث مؤسسات يفلسل ة: يهاملؤسسات العابرا -0

:يعد ةع تشااخيص مصاالحة الرص ام أ و جملس تشااخيص مصاالحة الرص ام أ و ةع تشااخيص مصاالحة الرص ام -0

يتكون من  ،0288فيفري  6جملس تشاخيص مصالحة التوجهيات مرشاد الثورا روح مل املوسوي امخليين يف 

يرانية ويعني املرشااااد ال عىل يفلثورا أ اماااااءامااااوا مثلون  20 جملمع ادلامئني ا خمتلف التيارات الساااا ياساااا ية الإ

ت اجملمع ومدا اجملمع و  ويلتحق بع   ساا رصوات ، 0املتغفين ما عدا ر ساااء الساال ات الثالث بأ هنف يرصماامون اإ

ذا اكنت املسااائل تتعلق بصااالحيهتف كرصفس الوزراء، يرتأ    0224مار   08ومنذ  ال اماااء بشاا  غف داذ اإ

قافة وتتبع يفلمجمع جلان خا ة تعمل يف جمال الس ياسة و ال من و الث اجملمع الرئيس الساابق هايو رفسا رصجاين ،

  .و الاقتصاد وغف ذكل

واكن أ ية مل امخليين قد اقرتح أ ن وشااااا  ملراجعة  0242جملس خرباء القيادا يف عام  : بشاااااااخلرباءجملس -3

من ادلس تور ابنتخاو  044جملس اخلرباء حسب املادا  عام يقوميف اسا تفتاء شاعيب مساودا ادلسا تور لتفرض 

ذا  ات جعزه ان أ داء  000وحيق يفلمجلس حسااااب املادا  املرشااااد ال عىل يفلثورا، من نفس ادلساااا تور خلعا اإ

ول جيوز التصاااااويات يف الربملاان عىل أ ي نوع من التعديالت  واجبااتاا أ و فقاد مؤهال من مؤهالت اختيااره.

 زا ادلوةل.وتلزم تو ياتا وقراراتا سائر أ ل دلس تورية قبل أ ن تصدر تو ية من جملس اخلرباء بذكل الشأ ن،ا

                                                           
يرانعيل حماف ة،1   000(،ص.3402)بفوت:املؤسسة العربية يفلنرش و التوزيع،،بني القومية الفارس ية  الثورا الإسالمية اإ
يران:بنية الساال ة يف اجلنورية  منويلفريد بوحتا، 2  ساارتاتيجيةالا،مركز اخلليج لل حباث اخلليج يفدلراسااات و البحوث  ترعة الإسااالميةحيمك  اإ

    02(،ص.0،3402الإمارات يفدلراسات و البحوث الإسرتاتيجية،  )أ بوايب:مركز
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حدد الند  و  ،0282مراجعة ادلس تور س رصة  القويم بعد اجمللس ال عىل لل من القويم: أ بشلاجمللس ال عىل - 

يران املصااحلبشاائا حبامية الثورا الإساالمية و من اإ   ،أ رامهياو  القومية يفلجمنورية الإساالمية وادلفاع ان س يادا اإ

د لس انفدا عد مصااادقة املرشاااجمل وتعترب قرارات ،من ادلساا تور يفلحديث ان اجمللس 044حيث أ فرت املادا 

 و الحيتا:اجمللس القويم  وأ مه همام .علهيا

 درا ان املرشدموء الس ياسات العامة الصا وادلفااية يف*ومع الس ياسات ال منية 

ات ادلفااية مع الساا ياساا وال منية والاجامتاية والثقافية والاقتصااادية يفلبالد*تنساا يق النشاااطات الساا ياساا ية 

 يفدلوةل  وال منية العامة

 ملوالة أ ي دديد داخيل أ و خار  ل من البالد. وغف ال بيعية*تسخف اكفة موارد البالد ال بيعية 

يران شااا بكة اكمةل من القوات املسااالحة اليت شااالكت هبد  حامية  : املؤساااساااة العساااكرية اثنيا : يوجد يف اإ

 1املكتس بات الثورية ،و أ مه هده القوات :قوات احلر  الثوري ،و القوات الشعبية "الباس يج"

يرانية  احلر  الثوري:-0 تشاااالكت الرصواا ال وت يفلحر  الثوري من ايفلجان اليت تكونت يف خمتلف املرصاطق الإ

عىل ال سلحة من  لاسا ت اات هده ايفلجان احلصاو و  ،اهالق اعات اخملتلفة املعارماة يفلشا تعبئة بنيوال يفلتنسا يق 

 جناح الثوراو اقب و ول الإمام امخليين اإت طنران و  ،اليت اهنارت قبيل انتصار الثورا اجلي خمازن الرشاطة و 

هناء ن ام الشااه نص قيادا الثورا. و  جمللس بارشاوتبعيتا امل ان تكوين احلر  الثوري  رمسو أ علنبش  و  ،يف اإ

يراين يف مقدمتا عىل ال بيعة الع يرانية و ادلسااا تور الإ ري وااترب أ ن لنده يفلحر  الثو قائدية يفلقوات املسااالحة الإ

ت همام تتعلق ابجلناد يف ساايل مل  ، حامية احلدود اجلغرافية يفدلوةلالقوات هممة تتجاوز مساأ ةل  بس  حامكيةو اإ

لنيو يف العامل    .القانون الإ

تك مت  ولكن رسعان ما ت ور دور احلر  الثوري يف الساا رصوات التالية ليك يصاابح مؤسااسااة مساا تقةل بذادا، 

خبا اااااة بعد و  نقا  أ خرى مع بع  رموز الرصخب احلامكة، وختتلف يفأ جنادداا اليت قد تتفق يف بع  نقاطنا 

مام امخليين  .  2 ياو القيادا اليريزمية لالإ

يراين  قوات اجلي :-3  التا :وهو مقسااف عىل الشاا   وماااب ،أ لف جندي  000يبلغ عدد قوات اجلي  الإ

 أ لف طيار30القوا اجلوية:، أ لف حبار38القوا البحرية: ،وماب أ لف جندي 060القوا الربية :

                                                           
 .02،ص. مرجع سابقميوي ، 1

ت ادلوةلأ مل حامدا، 2  يرانية الانتقال من الثورا اإ  020ا042(،ص ص.0،3448)بفوت :الش بكة العربية لل حباث و النرش،  اخلربا الإ
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يران من ادلول ال وت يف العامل من انحية القدرا عىل الاسااااا تعداد  ، احة القتالسااااا يفوالتجنزي والتواجد تعد اإ

يران دابابدا  دون  ية برصفساااناواملدفع الساااالح التقليدي  وطائرادا وذخفدا و اااوارخينا وساااائرحيث تصااارصع اإ

 .1مساعدا خارجية

و هو رمق هائل مسااجلون  جندي و ماااب  ،02،444،444يبلغ عددها ما يقاروقوات التعبئة )الباساا يج(:-2

ت أ ن يكون ما كقوا اساااكرية مكن اسااا تدعا ها يف أ ي حل ة و يه تسااامى بقوات التعبئة، و تشاااف التقارير اإ

أ لف 244 و مكن تساااليح ما يقارو أ لف ممف عىل لوزية اتمة أ ي خيدمون عىل مدار السااااعة ،004يقارو 

و الباساا يج قوات متدربة بيمل عددها عىل محل السااالح  ،ل رض املعركة يف  مااون وقت قصااف وجتنزيمه

ت ال مر اذلي أ  ااادره  ،تبع قوات الباسااا يج احلر  الثوريوت  ،2وال داء العساااكري  ذ يعود اترخي تشاااكيلنا اإ اإ

 من ادلس تور.000رشايهتا من املادا تس متد و  ،0284وقربن 36امخليين اباتباره قائدا عاما ل  القوى يف 

ار  خوهو اجلرصاح العساااكري اذلي يقوم بعمليات خا اااة  ،يتبع احلر  الثوري فيلق القد فيلق القد :  0

ذلي ريق لرتبة لواء يف أ لف ارص ااااا، يعملون حتت قيادا قامس سااااالاميين ا04احلادود، يقادر عدد قواتا برصحو 

خلارجية واكن سالاميين اخمل   ملبادرتني رئيسا يتني يف الس ياسة ا ،ويه أ عىل رتبة يف احلر  الثوري 3400العام

يرانية و هام: ممارسااة و توساا يع نفوذ طنران يف ا مع اسااكري تقدمي دو  ،ساا ية ادلاخلية ابلعراقلشااؤون الساا ياالإ

 من قة لفصااائل اليت تعمل مااد بع  ادلول والقوى يفويقدم الفيلق داام خملتلف ا لرص ام الرئيس بشااار ال سااد.

ركة تدريبا ش با اسكري جملموعات من بيما حيقدم أ سلحة ومال و و  البحرين، الساعودية و امكالرشاق ال وسا : 

 الفلس يرصيتان. اجلناد الإساليمو  وحركتا حام  ايفلبرصاين،حزو مل و  ال البان،

يراين يتكون من  الث مكوانت  الاقتصادية:املؤسسة  اثلثا: يراين عىل أ ن الاقتصاد الإ ئيسة: ر نص ادلس تور الإ

أ ا و و  الوزن ال كرب يفلق اع العام داخل الاقتصااااد، والق اع اخلاص. أ ا و والق اع التعاويناحلكويم  الق اع

لراديو والتلفزيون والتأ مني وا واملرصامج والبرصولجمال الصرصاعات الرئيسة والتجارا اخلارجية  والاحتير يفالسا ي را 

 ت التعاونيةواملؤساااسااااأ ما الق اع التعاوين فيشااامل الرشااااكت  اجلو.و البحر يف الرب و  ووساااائل الرصقلوالربيد 

نتا   اص أ بش ة تشمل ترل يفلق اع اخلو  ،ق القواعد الإساالميةواليت تؤساس يف القرى واملدن وف ،والتوزيعلالإ

مرا املرشد . 3والصارصاعة والتجارا واخلدمات الرتبية احليوانيةجزءا من الزراعة و  كام توجد مؤساسات تعمل حتت اإ

ذه ه واقتصاااااادية يديرهامع منا مالية  ذةرها ويفمل يأ ت ادلسااااا تور عىل  مبارشا، وهده املؤساااااسااااااتالعام 

 .4الشخصيات الرئيسة ال خرى من الرصخب احلامكة الكبف أ واملؤسسات المخمة رجال ادلين دو الرصفوذ 

                                                           
يران، روساا يا، الراب يفلقوى العسااكرية العاملية أ مفاك، توازنهادي زارور، 1 وت: رشكة )بف حزو هلل، ةوراي الشاااملية الكيان ا لصاانيوين، اإ

 .046(،ص.0،3402امل بوعات يفلتوزيع و النرش ، 

 2.ا046ا040ص ص.املرجع نفسا،  

 3 .080ا080،ص ص.مرجع سابقاحامدا،

 4 . 60،ص.مرجع سابقميوي،
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اجامتاية قواهما  تصاااديةويه رشحية اق  ،مؤقرا عىل  ااانعو القرار البازار، كقوا: تربز فئة جتار اااااا جتار البازار0

مع اجلرصاح التقليدي من التيار  وحتالفت 0242م قد منت هده الرثوا مع قيام الثورا يف عاالتجار والساااااامرسا، و 

وقد ، مااااالنيادلين املرصا ومعرصاها علامءروحانيني مبارز" »وععية  ،ممثال يف حزو املؤتلفة الإساااااالميةادااف  

بشااء مؤساسات اقتصادية و  ،ملؤساساات اليت سا ي رت علهيا الثوراالبازار عىل مع ف ا سا ي ر جتارية و قاموا ابإ

يرادات الرصف .تغذت ول  جديدا،  تزال من اإ

مام الرما: 3 بشا ها قبل اااااا مؤساساة الإ هو و  ،عيل موىس الرما داخل مقر املؤسسةيوجد قرب و  الثورا،مث اإ

ليامين  هنا حت املؤسسة ومي هتا ادلينية و  ون را حلجف ليون شا يعو س رصواي،م  8 حيج اإ ميان تل قرودا المخمة فاإ

رودا يف أ ن ال  رصياء الوا يدمعوهنا ماليا ح  أ  ااابحت أ كرب ق وي ن سااااب ،ابرزا بني املؤساااساااات ال خرى

 ماكل لل رايض يف حماف ة خراسان.

يران جتاه دول اخلليج العريب بعد  اسرتاتيجيةادور الثالث: متغفات   3442الغزو ال مرييك يفلعراق اإ

يراين من احلرو عىل العراق:  ن اجلنورية أ ول اااااا املوقف الإ يرانية قد أ درةت الرصوااي  الإسااالمية اإ ل مريكية االإ

هنا بدأ ت تدير املوقف العراق، واخملتلفاة اجتاه  طريق درء   انوذكل ،وأ مما القويممبا حيمو مصااااااحلنا ذلكل فاإ

ت تو  ،اخملاطر بقدر الإمين ع ولنذا ساااااارات ،ع مي امليسااااب لكام اكن ذكل ممكناالساااااعو اإ ت اإ يران اإ الن اإ

زاء املوقف من  زو العراق يف    أ و احلياد الفعال فامي ار  بساا ياسااة احلياد النشاا 24/42/3443ساا ياساا هتا اإ

 الس ياسة عىل التا : وتقوم هده ،اجتاه العراق

اخملاطر الرصاعة ان الإجراءات  العراق، والتأ ةيد عىل*معارمااااة القيام بعمل اسااااكري أ مرييك مااااد  

يران س تعمل طبقا للزتامادا ادلول  لكنا، ولكن يفيكية عىل املرص قة العسكرية ال مر  ن اإ  ية.حال وقوع حرو فاإ

قلميية   أ كد  يا، حيثساالم اإت حل ال زمة العراقية  وادلولية الرامية*التو اال مع اجلنود ادلبلوماساا ية الإ

يراين ''كامل خرازي'' يف اإحدى ت حياتا أ ن الومع الراهن يت  حتاد القرارات  لب التعددية يفوزير اخلارجية الإ اإ

ت أ ن الاختالفات يف املواقف ادلولية بني الولايت املتحدا ال مريكية  وليس الفردية، مشااااافاادلولية  أ ورواب و اإ

مناا يعكس قنااعاة أ ورواب ابا وأ ملاانياا بشاااااأ نيف فربساااااا  ممثةل ا أ مهية ادلور موحض وليس الفرديةلتعددية لعراق اإ

  يف الولايت املتحدا ال مريكية.ال ورويب الكبف يفلتأ  ف

يران قاد عاارمااااات خياار احلرو ال مريكياة عال العراق ليس فق    درال مما*مكن مالح اة أ ن اإ  اإ

د يكون لاتقادها بأ ن رضو بغداد ق احلرو، بلب بيعة اخل ر ال مين اذلي سااا تكون ارماااة  هل كرصتيجة لنده 

 مقدمة لرضو طنران.

ن ال زمة و تفاعالت الغزو ،و بداية الاحتالل ندون التور  يف اس تعداء و مع أ ن طنران جنحت يف اخلرو  م

الولايت املتحدا ،فاإن موقف طنران اكن أ قل من احلد ال دىن امل لوو دلى الإدارا ال مريكية و  اكن ذكل من 

يران حماولو اس تخدام ورقة ش يعة العراق ويه ورقة حمسوبة  يف أ سا باو ممارساة واش رص ن مغوطا خمتلفة عىل اإ
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يرانيني و ليس العكس ، يراين دلى شااا يعة العراق يعين التأ  ف يف الشاااأ ن العرايق أ كرث ر ااايد الإ من  فالرصفوذ الإ

يران فنو يف نفس الوقت وساا يةل أ و  التأ قر با، ورمغ أ ن امللف العرايق يعد  من قمااااي المااغو  ال مريكية عىل اإ

يراين مقابل عىل الولايت املتحدا ال مريك  يران مند الغزو ال مرييك يفلعراق يف أ فريل  ،1 يةأ داا لمغ  اإ ذ دأ بت اإ اإ

بتعزيز حماااورها السااا يايس فيا دلوافع أ منية تتعلق ابل سااا باو الرئيساااة يفلوجود ال مرييك يف  3442من عام 

 و أ خرى تتعلق ابلر بة يف تعزيز الرواب  الاقتصادية و الس ياس ية مع العراق. العراق ،

باذكل فرض الغزو ال مرييك يفلعراق عىل دول اخلليج العربياة اختياار أ حد اخليارين أ ما أ ن تلعب دورا فاعال يف و 

يران تلعب ادلور املركزي ،لأ ن تقف مكتوفة ال يدي اتر  اجلديد أ وتشاااااكيل العراق  ن قامت سااااا امي بعد أ  كة اإ

يران بأ مور عديدا لمامن حسف الومع يف العراق لصاحلنا لتحقق نوع ة و مقدمهتا ا من التقارو مع ادلول اخلليجياإ

يران( و استيعاهبا  ،3442لالعرتا  ابحلكومة العراقية املؤقتة عام  اململكة العربية السعودية ،يف حماوةل مما )أ ي اإ

ااااات ل ل  من املنجرين العراقيني ، ت املالية اتقادمي املسااااااعادو  الاعرتا  مبجلس احلمك الانتقاا  ،و لعرشا

منائية.البرصكية و  اكلتسنيالت         2الإ

ابدا طائفية بلغت أ ولا يف  يران ابلعديد من القوى الشااااا يعية اليت ايفرطت يف حرو اإ ولقد بدا واحضا ارتبا  اإ

يرانية عىل العراق  ومل وسااااا ت ع ،3446هام   .واترخييةية مذهب  وذكل ل سااااا باوالرصفوذ ال مرييك ةبح النميرصة الإ

ت  يران يفلمعارماااة العر  بيان،ال سااا باو املذهبية ل حتتا  اإ اقية أ ما ال سااا باو التارخيية فتمتثل يف اسااا تماااافة اإ

 Paulاملسااالحة اليت أ  ااابحت جزءا أ سااااسااا يا من جملس ن ام احلمك اذلي شااالكا احلا  ال مرييك ''بول برمر 

Bremer ''يران مل  الفراغ اذلي  يف اخملتلفة، واليت اشااااا تغلتبتو يق عالقادا مع اجلاعات العراقية  وقاامات اإ

 لنا عالقاتو هذه الترص اميت الشااا يعية اليت أ  ااابحت يف احلمك  ومن بني .خلفا ساااقو  الرص ام العرايق الساااابق

يران ''اجمللس ال عىل يفلثورا الإسااالمية ''   04أ فرادها  اليت يبلغ عدد من مة بدر، وجناحا العسااكريو يقة مع اإ

يران جملس الثورا ع مقاتل،أ لف  اخملتلفة  يةوال لزا ال من ىل الاسااتيالء عىل املؤسااسااات احلكومية كام جشعت اإ

 .واجلي اكلرشطة 

 : حزويهجزءا من الرص ام العرايق بعد الغزو ال مرييك  واليت أ  ااااابحتاجلاعات الشااااا يعية ال خرى املت رفة 

 ن،نراوحزو ادلاوا مكتب ط  العراق،مثل حزو ادلاوا ترص مي  رمحاا،من  وأ حزاو خرجات العرايق،ادلاوا 

براهمي اجلعفري ''،و   لصاادر،االإسااالمية مؤمتر الشاانيد  وحزو ادلاوا حزو ادلاوا مكتب لرصدن اذلي قاده ''اإ

ة القامس املشرتل ل  هذه ال حزاو هو العالق الشانيد احلساني. وحزو ادلاوا الفقنيو،حزو ادلاوا اجمللس و 

يران و توايفنا من قبل أ لزا اخملابرات  ير الو يقة مع اإ يرانية بنسا بة معيرصة من أ جل رعاية املصاحل الإ انية داخل الإ

                                                           
يراين يف املرص قة العربية موء التحولت يف الس ياسة ال مريكية جتاه املرص قة جلازي ، ممدوح بريك محمد ا 1  ال اكدميون  )اامن:3442ا3440الرصفوذ الإ

  .48ا46(،ص ص.0،3400يفلنرش و التوزيع ، 

يرانية  محمد ساامل الكواز، 2  (،ص 0،3402يفلنرش و التوزيع،  دار  بداء )اامن: دراسة اترخيية س ياس ية 3400اااااا0242العالقات السعودية الإ

.040 . 
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ناحا مثل التيار الصاااادري و ج  و اليت عىل رأ ساااانا احتواء القوى املرصاهمااااة لرص ام احلمك يف طنران ، العراق،

يران ان طريق  العسااكري املمتثل يف قوات جي  املندي أ حد القوى الساا ياساا ية و العسااكرية ،حيث دمعتا اإ

يراين بتادريب أ كرث من قياام احلر   تورطت  ،أ لف ارص ااااا30رصااه البالغ تعدادها أ لف من ا 34الثوري الإ

عة و بداوى حامية الش ي يف معليات تصافية مذهبية خا ة يف العاةة بغداد، 3446ميليشا ياتا العساكرية عام 

 .3446مقدسادف يف العراق بعد تفجف مراقد ال مئة الش يعة يف مديرصة ''مسراء''عام 

يراين العراق،ال مين يف  وعدم الاسااا تقرارمثل الانقساااام املذهيب لقد   ااارصاع  ا عىلوسااا ي رتفيا  والتغلغل الإ

يراين،ذكل دون أ ي لد  وقد حدث ،1ل من من قة اخلليج ببغاداد، حتدايالقرار  العراق  وقدمت واشااااا رص ن اإ

يران أ ن يكون احلمك ش ي  وذلكل‘الفيصال' ذات يوم عىل طبق من دهب بعبارا ال مف ''ساعود  عيا فاإن مصلحة اإ

يران اكفية ليك يلعب احل وهاذا احلمكاملرصاافساااااة بني طنران  وأ ن تكون العراق،يف   ،لايت املتحداوالومك بني اإ

 هو اذلي حدث.و 

ن اجلااناب اخلليجو باأ مك  اكن يادرل أ ن العراق القوي اكن دامئاا همادد  اثنياة،من انحياة   لعراقل منا، وأ ن افااإ

 ، ل نوتقساا مياالمااعف ل جيب أ ن يصاال اإت حد دمار العراق  الهتديد، ولكن هذاف يزيل خ ر هدا المااعي

ت الفرز  ت توح   ال ائفو، كامذكل ساا يؤدي اإ يران،يؤدي أ يمااا اإ ت فراغ اإ فسااح اجملال اريب يف اخلليج ي  واإ

يراين   .2حصل أ يما وهو مال اع أ مرييك اإ

يرانية يف من قة اخلليج : الاساااارتاتيجيةأ دوات ترصفيذ  اثنيا: ن العالقات عىل املساااا توى العميل االإ لواقعو بني اإ

يران و دول اخلليج العربية عالقات تقوم عىل أ بعاد اقتصاادية متشاعبة، الس ياس ية  تتوارى أ مام حدا اخلالفات اإ

ت التسااا ل و اخملاو  ال منية اليت ت نر عىل الساا ح من حني ل خر. ول ةيفية ح تدفع  ااورا هده العالقات اإ

يراين بواقع و رواب  اقتصااادية فعاةل ،عىل الرمغ من اخلالفات السااا ياسااا ية اليت  احتفاظ ال رفني اخلليجو و الإ

ت تعزيز  يران اإ يران اجلزر الإماراتية الثالث ،و رفماااانا الابسااااحاو مما و ت مح اإ و اااالت اإت حد احتالل اإ

اء أ فماااااال تكثيف الزايرات املتبااادةل بني اجلااانبني لبرصااعالقااادااا الثرصااائيااة مع دول جملس التعاااون اخلليجو عرب 

يران عالقات اقتصادية مع دول جملس التعاون ل س امي يف جمال تصدير الغاز  العالقات يف اكفة اجملالت ،و تقمي اإ

ذا ما  ما هوتعتقد أ ن جحف التبادل التجاري مكن أ ن يزداد أ مااااعا   الكنرابءو  ميانت و الإ  اساااات رتعليا اإ

 ات املتوفرا بصورا أ مثل من ال رفني.ال اق

يران  حيث  دولر،مثانية ارشااااا مليار  3400عام التعاون اخلليجو  ودول جملسبلغ جحف التبادل التجاري بني اإ

يراني ل نران،تعد دوةل الإمارات العربية املتحدا أ مه رشيك جتاري  ذ يقدر جحف اساااااتهرات رجال ال اامل الإ ني اإ

                                                           
ية العلوم لك  أ طروحة لرصيل شاانادا ادلكتوراه)جامعة اجلزائر: ،الساا ياسااة اخلارجية السااعودية و ال من يف من قة اخلليجمحد بن محمد أ ل رشاا يد ،1

 . 84ا42(،ص ص.3403ا3400الس ياس ية و الإعالم،

يراين ابد هلل ل شعل،2    .  04ا06(،ص ص.0،3404دار الفكر،  )دمشق: حتدايت احلوار العريب الإ
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و تعترب ق ر و سال رصة اامن من ادلول اليت تؤيدا سا ياسة  مليون دولر أ مرييك. 244 يف دوةل الإمارات برصحو

يران أ كرث من ابيق دول جملس اخلليج  ال خرى ، يراين. او هام تشااكين أ قل من غفهام يف الربانمج الرصووي  اإ لإ

يران يف ادلوحة ''ابد مل  حيث ااااحيات سااااافف اإ يران و ق ر عىل حسااااااو ت ا يبلغ التبادل التجاري بني اإ

مليون دولر يف الساااا رصة  234أ ما مع الكويت فقد بلغ  و  ،3442مليون دولر يف عام 044ساااانرايب''برصحو 

لرصائب " مساعد او حبساب "عيل أ غار محمدي" نفسانا و ذكل حساب وةيل وزارا التجارا و الصارصاعة الكوييت،

ت  يراين أ ن بالده تساا هتد  رفع جحف التبادل التجاري مع البحرين اإ  مليارات دولر ساا رصواي ، 0ال ول يفلرئيس الإ

يران بتخفي  رسااااوم من قهتا احلرا بنساااا بة  ت قيام اإ يران عىل جدو رجال  ،%04ابلإمااااافة اإ حيث تعول اإ

 جملس التعاون اخلليجو. ال اامل اخلليجيني لزايدا جحف التبادل التجاري مع دول

يران العسااكرية جتاه دول اخلليج  اساارتاتيجية/3 يران ابساا مترار أ ن  :وأ هدافنااإ العسااكرية  هتااساارتاتيجيتؤكد اإ

ت ت ويقنا  دفااية، حبا  مسااااااو الولايت املتحدا الرامية اإ ترف   يةو وردا الإسااااالم  وخنق ن اهماهدفنا اإ

يران الدامات الغربية بأ ن قودا تشاا  دديدا دلول املرص قة، وأ هنا  ،يفلتخويف وليسسااالهحا يفلردع  وتؤكد أ ن اإ

جود ال جنيب ابستبعاد الو  وتكرر داودا كذكل عىل أ من اخلليج اذلي هو مسا ئولية ادلول امل ةل عليا، حريصاة

ايه خلدمة املصاحل   الغربية.من املرص قة معتربا اإ

يران بعد ا هتاء احلرو العراقية  يرانية عام –لقد اسااا مترت اإ بشااااء قواعد حبرية عىل طول ساااواحلنا 0288الإ يف اإ

يرانية ويف اجلزر وخليج اامنعىل اخلليج العريب   حتديث أ ساالحتاو كام اسا مترت يف تدامي أ سا ولنا البحري  ،الإ

وحبر ليج تثق بأ ن حماااورها الفاعل يف اخل  علنامما ج  البحرية،القتالية عرب سااالساااةل من املرصاورات  ورفع قدراتا

ام قال وزير ادلفاع ك الاسااارتاتيجيتني،املرص قتني  واسااا تقرارها يفابت وشااا  أ كرب قوا يفلحفاظ عىل أ من  اامن

 .3448هناية أ وت  يف‘جنار' ال س بق ''مص فى محمد 

يران  من  خلليج العريب،ميرصة عىل من قة ااجملال احليوي اليت مترصحنا من ولة ن رها حق الن  اساااارتاتيجيةوتتاىن اإ

قلميو هممين تعد القوا العسااااكرية من أ مه  ل املرص قة ااتبار ملصاااااحل دو  مرتكزاتا دونخالل الاساااا تهتثار بدور اإ

   1.وأ مما

يران و دول اخلليج العربية ل خال  عىل أ ن العالقات مع دول اخلليج العربية  :اثلثا /مساا تقبل العالقات بني اإ

يرانية و عىل الرمغ من  تأ رحجنا بني التقارو و التصادم، و اجلود الت حتتل قامئة أ ولوايت الس ياسة اخلارجية الإ

يراين الكبف يران جتاه دول  ، 2بقيت من قة اخلليج مس هتد  رئيس يف املرشوع الإ فمتة توجا اثبت يف س ياسة اإ

د خامتو و ه الساااا ياسااااة قامئة يف انفقد اكنت هذ ،عب عىل التبايرصات بني دول اجمللسجملس التعاون و هو ايفل

ن اكن هذو يه  اساا مترت يف اند جناد، لحة ا التباين قد تراجع بشاا  ملحوظ ملصاامساا مترا يف اند خامتو .و اإ

                                                           
  .044ا046ا040،ص ص.املرجع نفسا 1
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 سرتاتيجيةاالاتسااق النسا يب .يف ال التغفات اليت شاهددا املرص قة عىل وقع ما وسمى الربيع العريب ،ما هدد 

-ةنران يف سااا ياساااادا اخلارجية جتاه دول اجمللس مند ا هتاء احلرو العراقي''تشااا تيت الماااغ '' اليت اتبعهتا ط 

يرانية يف عام  ،و اكنت تعمتد فهيا بشااااا  أ ساااااايس عىل التبايرصات بني دول اجمللس يف سااااا ياسااااا هتا 0288الإ

عالنا ان توطيد العالقات و دمع التقارو ،و دفع1جتناها يران و اإ ن اكن تو  حساان روحاين الرئاسااة يف اإ  ،و اإ

يران اخلارجية ،فاإن ذكل جاء بدافع اوامل عدا، اخلية د تك العالقات يف اجتاه غف تصااديم أ ولوية لسا ياسة اإ

يران مع الغرو، قلميية ،و عالقات اإ يران و خارجية تتعلق ابلت ورات الإ ي ا يف ترصفيذ و جتدد أ ساااال  ابلنسااا بة لإ

قلميية اسرتاتيجية  بتبدل الإدارات ما بني اإ الحية و حماف ة مل تتغف  وابهتا ،اإ

يرانية  اليت  ،سرتاتيجيةالااخلليجية يف املسا تقبل ليس رهن بتغيف يف جوهر تك –دلا فاإن مساار العالقات الإ

يران بأ ي اسااا هتدا  لعصااا ا،و  مرشاااوايتا،متثل املرشاااوع الإسااااليم و  يف يف هنج بل التغ  اليت لن تسااامح اإ

دارا السا   وأ سااليب ممارساة ميات كام تفرتض مقت  خا ة مع دول اجلوار، ،جلنة عدم التصادم ياساة اخلارجية،واإ

يراين، ق وال ومااع يف ارو  ادلاخل الإ هيا مشرتاكت بني دول دل املصااحل اليت تمامرصت فرتات الصدام،لمي و الإ

 التعاطو معو  وساعد ن مما عىل التعاون عىل خمتلف ال  عدا اكفية ل ن تش  دااام رئيسا ل ي حترل اجيايب،

 ال خر.

يران يفلتقارو مع دول اخلليج عامة ،و السااعودية خا ااة ،وخصااو ااا مع الاعرتا  ال مرييك  فساات داوات اإ

يراين يف العراق ،و اذلي من املمكن أ ن يكون مقدمة لرماااوا واشااا رص ن حلسااااابت الواقع و موازين  ابلرصفوذ الإ

قلمي، يران ملرصحنا جمال يفلتفاوض يف ملفات أ خرى ت عىل أ هنا جمرد ورقة تساااا تخد القوا اجلديدا يف الإ شاااامل هما اإ

ذكل عىل ر ية تؤكد أ ن عالقات واش رص ن الثرصائية مع طنران ،قد  يف تسنف يف تسنيل و  سوراي و المين ولبرصان،

 عالقادا عرب دفع واشا رص ن ل نران  و حتسني القيام بتحرل ما  و اإ االح العالقات بني دول مافيت اخلليج،

يران لن يكون عىل حساو دول اخلليج يجية،ابدلول اخلل  ت التأ ةيدات ال مريكية بأ ن التقارو مع اإ    2استنادا اإ

 :خامتة

رسااء  يفحتليل أ مه ادددات اليت تتحمك ترصاولت هده ادلراساة  يرانية يف من الاسرتاتيجيةاإ حيث   قة اخلليج،الإ

يرانية بأ هنا  قلميية،تعاملت حكومات اخلليج العريب مع الساا ياسااات الإ حدى أ مه املنددات الإ ت أ ساا باو ن  اإ را اإ

يراين يف القلق، وحقيقة ذكلجحف  وأ بعاد حتدد جوهرية، اسااااارتاتيجية النميرصة  من أ مهنا البعد العقائدي يفدلور الإ

قلميو، مصاااالحية، اساااارتاتيجياتعرب  عىل املرص قة، الهتديد و  تتحرل بدرجة عالية من الربا امتية بني ال موح الإ

 أ مهنا: قد خلصت ادلراسة اإت ةوعة من الرصتاجئو  الفاعل يف املرص قة، ادلو 

                                                           
يرانية يف اند الرئيس حسن روحاين حدود التأ  ف و أ مه املالمح 1 راسات و )أ بوايب:مركز الإمارات يفدلحشاتة محمد انا،السا ياساة اخلارجية الإ

 .06ا00(،ص ص.0،3400البحوث الإسرتاتيجية ، 

 2 .340،ص.مرجع سابقميوي، 
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يران ممابني دول جملس التعاون اخلليجو  وفقدان الثقةانعدام  0 قلميو يف واإ  لخليج.يؤدي اإت خالل يف ال من الإ

يران يف هنجنا  3 نا من قبل دول ل  الإسااالمية، وتوجيا الدامرمسهتا مند قيام الثورا  وساا ياسااادا اليتاساا مترار اإ

 املرص قة عىل أ هنا همدد لل من ادلاخيل.

يران يففشال دول جملس التعاون  2 جنبية يف سلمية س يؤدي لتدخل ادلول ال   وحلنا ب ريقةجتاوز خالفادا  واإ

 شؤون املرص قة حامية ملصاحلنا.

ن  0 ي اسااارتاتيجيةاإ يران جتاه دول جملس اخلليج سااا تكون حمكومة ب بيعة العالقة بني اإ  الولايت املتحداو ران اإ

يران يف املرص قة.  قدى الالتقاء و   التباعد يف املصاحل بني هدين ال رفني س يحدد طبيعة س ياسة اإ

 قامئة املراجع:

 أ ول الكتب

 دون مين النرش ودور النرش. .ال اع عىل من قة اخلليج .الشاد  أ محد ابد القادر، -0

يرانيةالسااااا ياساااااة اخلارجية  أ محاد نوري، الرصعميو. -3 .اامن: دار اجلرصان يفلنرشااااا و 3400- 0242الإ

 . 3403التوزيع،

ت ادلوةل. بفوت: -2 يرانية الانتقال من الثورا اإ ، والنرش الش بكة العربية لل حباث أ مل، حامدا. اخلربا الإ

 0 ،3448  . 

 .3442، والتوزيعاامن: دار أ سامة يفلنرش  .موسوعة اترخي اخلليج العريبشاةر، محمود.  -0

يرانية يف اند الرئيس حسااان روحاين حدود التأ  ف وأ مه حشاتة، محم -0 د انا، السااا ياساااة اخلارجية الإ

 .3400، 0  والبحوث الاسرتاتيجية،املالمح. أ بو ايب: مركز الإمارات يفدلراسات 

يرانية وأ قرها يف دول اخلليج العريب. الرايض:  -6 اباد احلكمي عامر، ال حاوي. العالقات الساااااعودية الإ

 .3440، 0العبيين،  مكتبة 

سااااااليم يف اخلليج العريب دراساااااة اترخيية ابد الرزاق، هامش، ااااااحل، ال ا  -4  0200. التيار الإ

 بفوت: مؤسسة الانتشار العرو. د   ن..0220

يراينابد هلل، ل شعل،  -8  .3404، 0. دمشق: دار الفكر،  حتدايت احلوار العريب الإ

يراين عىل ال من اصااااام، انيل اجملا .  -2 لنرشاااا : دار ومكتبة حامد يف . اامناخلليجوتأ  ف التساااالح الإ

 .3403، 0،  والتوزيع

يران بني القومية الفارساا ية عيل، حماف ة.  -04 لنرشاا . بفوت: املؤسااسااة العربية يف والثورا الإسااالميةاإ

 .3402، والتوزيع

، 0ل باعة،  يف :  زهدى القاهرا. والت بيق. ولية الفقيا بني الرص رية محمد الساااعيد، ابد املؤمن -00

0220. 
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يرانية محمد سامل، الكواز.  -03 : . اامنس ياس يةدراسة اترخيية  3400ااااا0242العالقات السعودية الإ

 .3402، 0،  والتوزيعدار  يداء يفلنرش 

يراين يف املرص قة العربية مااوء التحولت يف الساا ياسااة ممدوح، بريك، محمد، اجلازي.  -02 الرصفوذ الإ

 .3400، 0والتوزيع،  .اامن: ال اكدميون يفلنرش 3442ا3440املرص قة ال مريكية جتاه 

. بفوت: مركز دراساااااات 0240 0228التيااارات الفكريااة يف اخلليج العريبمنف، الزياادي.  -00

 .3444، 0الوحدا العربية،  

يرانياة يف اخلليج العريبجنالء،ميوي و أ خرون.  -00 سااااارتاتيجياة الإ ة الفكر  ااااارصااع . بفوت:مركزالإ

 .3400، 0يفدلراسات و ال حباث،  

يرانيةنيفني،ابد املرصعف مساااعد، -06 يران و العالقات العربية الإ ركز دراساااات . لبرصان: م ااارصع القرار يف اإ

 .3440الوحدا العربية، 

يران، الكيان الصاانيوين،  هادي، زارور. -04 توازن الراب يفلقوى العسااكرية العاملية أ مفاك، روساا يا، اإ

 .3402، 0. بفوت: رشكة امل بوعات يفلتوزيع و النرش  اي الشامليةحزو هلل، ةور

يران:بنية السل ة يف اجلنورية الإسالميةويلفريد، بوحتا.  -08 ليج لل حباث و ،  ترعة مركز اخل من حيمك اإ

 .3402، 0ادلراسات الإسرتاتيجية. أ بوايب: مركز اخلليج لل حباث و ادلراسات الإسرتاتيجية،  

 اثنيا اجملالت

يران يف س ورا  -0  .3400، يونيو33،ع 04،م  ، جمةل عداةلبد ايفل يف، وهيب. اإ

 لثا املذةراتاث

رصيل ، أ طروحة ل السا ياساة اخلارجية السعودية و ال من يف من قة اخلليجمحد بن محمد، أ ل رشا يد ،  -0

 .3403ا3400شنادا ادلكتوراه. جامعة اجلزائر:لكية العلوم الس ياس ية و الإعالم، 

لكرتونيةرابعا:   املواقع الإ

 قسف البحوث و ادلراسات، ةع تشخيص مصلحة الرص ام، عىل الراب  -0
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